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Naturskyddsföreningen 
i Jönköpings län 
 
Verksamhetsberättelse för år 2014 
 
Länsförbundets årsstämma 12 april vid Tallnäs stiftsgård 
Vaggerydskretsen genom Lisbeth Carlsson och Marianne Frick och Länsförbundet genom 
ordförande Henrik Svensson hälsade välkommen till den 47:e årsstämman för 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län. Vaggerydskretsen stod som arrangör för årets 
stämma. Vid stämman var 11 av länets 14 kretsar representerade. Efter 
årsmötesförhandlingarna och lunchen gjordes ett studiebesök på Kreativt 
Återanvändningscenter i Skillingaryd. 
 
Årsmötesförhandlingar 
Styrelsen fick följande sammansättning: Henrik Svensson (ordförande, nyval 1 år), Bengt 
Ohlsson (omval 1 år), Anders Aldberg (omval 1 år), Albin Enlund (omval 2 år), Märta Svärd 
(nyval 2 år), Lisbeth Carlsson, Inga-Britt Fälth och Åke Jönsson (de tre sistnämnda valdes vid 
stämman 2013).  
 
Till revisorer valdes Ronny Korsberg och Johan Uhr (båda omval 1 år) och till 
revisorssuppleanter valdes Olof Nordström (omval 1 år) och Lea Petersson (omval 1 år). 
  
Valberedningen fick följande sammansättning: Sven-Åke Svensson (Eksjö, omval, 
sammankallande, område 2) och Robert Erlandsson (Gislaved, omval, område 3).  
Valberedningen och styrelsen fick i uppdrag att i samråd utse ytterligare en person i 
valberedningen, som för att få en bra spridning i valberedningen helst skulle vara en kvinna 
från område 1. Område 1 omfattar Bankeryd, Habo, Mullsjö, Jönköping, Huskvarna och 
Tranås. Område 2 omfattar Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Område 3 omfattar Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 
 
Vid årsmötet diskuterades framtiden för Osaby säteri som Riksföreningen äger och frågan om 
en eventuell försäljning av denna egendom. Stämman beslutade att ge styrelsen och ombuden 
mandat att hantera frågan samt uppmanade styrelsen att undersöka vilka kretsar som är 
medlemmar i Smålands Natur. 
 
Förslag på reviderade stadgar för länsförbundet redogjordes för av Inga-Britt Fälth och 
godkändes av stämman. 
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Styrelsens organisation 
Ordförande: Henrik Svensson 
Vice ordförande: Anders Aldberg 
Kassör: Anders Aldberg 
Sekreterare: Lisbeth Carlsson 
Länsbladet: Henrik Svensson 
Besvärs-och överklagandeärenden: Anders Aldberg 
Hemsidan: Åke Jönsson 
 
Ekonomi 
Länsförbundet hade vid årets slut omsättningstillgångar på 205.163 kr. Föregående år, 2013, 
hade Länsförbundet vid årets slut omsättningstillgångar på 214.953 kr. Skillnaden kommer 
främst från att resterande lager av Skogsboken har skänkts till kretsarna. Föreningen har även 
sålt en del lösöre från Taberg, vilket inbringat 2.500 kr. 
 
Representation 
Styrelsen för Smålands Natur: Albin Enlund (ordinarie ledamot) och Åke Jönsson 
(webmaster, suppleant) 
Valberedning för stämman för Smålands Natur: Styrelsen 
Stämman Smålands Natur, ombud: Jan-Olof Berlin, Åke Jönsson och Bengt Ohlsson 
Rädda Uttern i Småland, styrelsen: Anders Aldberg 
Rädda Uttern i Småland, revisor: Jan-Olof Berlin. 
Viltförvaltningsdelegationen: Lisbeth Carlsson (ledamot), Bengt Ohlsson (suppleant) 
Miljövänliga veckan (Handla miljövänligt-nätverket): Pia Larsson (länskontakt) 
Höstkonferens: Bengt Ohlsson 
 
Medlemsutveckling 2014 
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6 615 vilket är en ökning jämfört med 2013 
med 249 medlemmar. Statistik över medlemsutvecklingen för länets kretsar finns arkiverade 
från och med 1969. Fram till 1972 redovisades inte familjemedlemmar på grund av tekniska 
svårigheter vid riksföreningens databehandling. Efter år 1972 finns familjemedlemmar 
redovisade. Från Länsförbundets tillblivelse den 11 maj 1968 finns det tillgänglig statistik. 
Fram till 1995 var medlemsutvecklingen ökande frånsett en liten nedgång år 1993. 
Uppgången fortsatte sedan till år 1995 då ett absolut toppår uppvisade 7 404 medlemmar. 
Därefter minskade medlemsantalet fram till 2001 då trenden bröts för att åter igen dala fram 
till 2007. Efter detta har det noterats varierande ökningar och minskningar, och under de 
senaste åren har det varit en ökning av medlemsantalet. För Länsförbundets del innebär det att 
årets återbäring blir 51440 kr, en ökning med 240 kr. 
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Medlemsantal 
Tabell 1. Antalet medlemmar anslutna till Jönköpings länsförbunds kretsar, återbäring 2014. 
 

	  	  
Krets	  

Medlemsantal	   Återbäring	  (kr)	  
2014	  

	  	  
Ordförande	  2013	   ökning	   2014	  

Bankeryd	   276	   11	   287	   6360	   PerJonas	  Andersson	  
Eksjö	   586	   16	   602	   10080	   Sven-‐Åke	  Svensson	  
Gislaved	   420	   -‐2	   418	   8640	   Albin	  Enlund	  
Gnosjö	   163	   -‐11	   152	   5120	   Sigge	  Magnusson	  tf.	  ordförande	  
Habo	   210	   18	   228	   5580	   Gösta	  Börjesson	  
Huskvarna-‐Gränna	   739	   49	   788	   11620	   Jan-‐Olof	  Berlin	  
Jönköping	   1442	   78	   1520	   21700	   Jeanette	  Eld	  
Mullsjö	   227	   4	   231	   5900	   Brita	  Broberg	  
Nässjö	   567	   11	   578	   9480	   Lars	  Lindfors	  
Sävsjö	   174	   12	   186	   5500	   Britt-‐Marie	  Andersson	  
Tranås	   270	   143	   413	   8080	   Märta	  Svärd	  
Vaggeryd	   229	   -‐14	   215	   5860	   Lisbeth	  Carlsson	  
Vetlanda	   409	   -‐6	   403	   8020	   Michael	  Harbrecht	  
Värnamo	   545	   48	   593	   9920	   Peter	  Thorén	  
Kretslösa	   109	   -‐108	   1	   3520	   –	  

	   	   	   	   	  
	  

Länsförbundet	   6366	   249	   6615	   51440	   Henrik	  Svensson	  
 
Länsbladet 
Länsbladet utkom inte under år 2014 men dock i början av år 2015 med ett nummer som 
skickats ut med e-post till kretsstyrelserna. Redaktör har varit Henrik Svensson. Syftet med 
Länsbladet är att förbättra dialogen med kretsarna och att sprida informationen om vad 
länsförbundet har uträttat och kan bistå kretsarna med. Ambitionen är att komma ut med 
Länsbladet mer regelbundet framöver. 
 
Konferenser 
Den 25 januari var det regionalt rådslag i Alvesta. Bengt Ohlsson och Henrik Svensson 
deltog. 
 
Den 28 februari-1 mars var det gruvseminarium i Gränna. Bengt Ohlsson och Inga-Britt Fälth 
deltog. 
 
Den 8-9 mars var det länsordförandekonferens i Stockholm. Henrik Svensson och Albin 
Enlund deltog. 
 
Den 23 mars anordnade Länsförbundet kretsordförandekonferens vid Naturum Store Mosse. 
Det var totalt ca 20 deltagande från 10 kretsar. 
 
Den 14-15 juni var det riksstämma i Örebro där Länsförbundet deltog genom Henrik 
Svensson. 
 
Den 4-5 oktober var det länsordförandekonferens i Stockholm. Bengt Ohlsson deltog. 
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Den 29 oktober var det paneldebatt i Vaggeryd om ”Rovdjurspolitikens inverkan på det 
regionala jordbruket”. Bengt Ohlsson medverkade. 
 
Den 5 november var det en träff på Gyllene Uttern utanför Gränna om landsbygdsutveckling 
med fokus på hållbar utveckling. Syftet med träffen var att ge underlag för prioriteringar och 
satsningar inom LEADER, vilket är en metod för landsbygdsutveckling inom EU. Bengt 
Ohlsson deltog. 
 
Den 7 november var det höstkonferens på Rival i Stockholm. Bengt Ohlsson deltog. 
 
Insändare om att uppmärksamma miljöfrågorna i EU- och riksdagsvalet 
Inför valet till EU-parlamentet i maj 2014 skickade Länsförbundet in en insändare till olika 
tidningar i länet om att ge miljön en röst. Insändaren kom med i några smålandstidningar i 
Hallpressens spridningsområde. Inför riksdagsvalet i september stod Länsförbundet med som 
en av flera underskrivare till en artikel i Tranåsposten om att klimat- och miljöfrågorna borde 
vara valets viktigaste frågor. 
 
Länsstyrelsens samverkansråd för biologisk mångfald och partnerskapsprogram för 
landsbygdsfrågor 
Länsförbundet har under året varit med i Länsstyrelsens samverkansråd för biologisk 
mångfald. Anders Aldberg har varit representant för Länsförbundet. Länsförbundet gick under 
året även med i Länsstyrelsens partnerskapsprogram för landsbygdsfrågor. Även där har 
Anders Aldberg varit representant för Länsförbundet. 
 
Samråd, remissärenden och överklaganden 
Länsförbundet överklagade i juni 2013 Bergsstatens beslut från i maj 2013 om att bevilja 
koncession för brytning av sällsynta jordartsmetaller vid området Norra Kärr norr om Gränna 
i Jönköpings kommun. Regeringen avslog överklagandet i januari 2014. I april 2014 ansökte 
Länsförbundet till Högsta Förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Vid 
slutet av året hade ärendet ännu inte avgjorts.  
 
Styrelsens sammanträden och verksamhet 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, därtill årsstämman vid Tallnäs 
stiftsgård. Sammanträdena har ägt rum på Johans café i Jönköping, Södra Vätterbygdens 
folkhögskola i Jönköping, i Lövhult utanför Nässjö, på fiket Linnea i Gislaved, hemma hos 
Henrik i Jönköping samt på Hooks herrgård. Styrelsen har även aktivt arbetat med föreningen 
Smålands Natur. Styrelsen har också deltagit vid ett möte den 11 januari vid Södra 
Vätterbygdens folkhögskola tillsammans med representanter från Kronobergs länsförbund, 
Kalmar länsförbund och Östergötlands länsförbund för att diskutera bildande av ett 
gemensamt regionalt kansli. Vidare har styrelsen haft icke protokollförda träffar den 12 
november med generalsekreterare Svante Axelsson på Kafé Braheparken och den 2 december 
med representanter från Tabergs gruvguider och Gränna skogsgrupp på Johans café. 
 
Arbete med skydd av Vättern och gruvfrågor 
Länsförbundet har även aktivt engagerat sig nationellt i föreningens arbete gällande gruv- 
frågor. Det gemensamma arbetet har bland annat medverkat till att förslag togs upp på riks- 
stämman i Örebro förra året om att inkludera gruvfrågorna mer tydligt i föreningens 
verksamhetsriktlinjer. Detta förslag antogs vid stämman. Det nationella samarbetet har även 
bidragit till att föreningen börjat ta fram en policy för brytningsfrågor, samt att det nyligen 
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startats en nationell gruvgrupp vilken ska utgöra ett stöd för rikskansliets arbete med frågan. 
Länsförbundet har två representanter i gruvgruppen. Gruvgruppen hade sitt första möte den 28 
november. 
 
Tillsammans med övriga länsförbund runt Vättern (Skaraborg, Örebro och Östergötland) samt 
Fältbiologerna och Aktion Rädda Vättern står Länsförbundet också bakom det arbete som 
juristen Gunilla Högberg Björck bedriver för att skydda Vättern i ärendena gällande Norra 
Kärr, flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun (där Försvarsmakten har ansökt om 
tillstånd för ändrad och utökad verksamhet vilken berör Vättern), samt gällande provborrning 
efter gas i Motalabukten (Gripen Gas). Arbetet finansieras med hjälp av projektpengar från 
Naturskyddsföreningen, och har bland annat som syfte att visa på vilket sätt Natura 2000 och 
andra EU-direktiv kan skydda Vättern och andra skyddsvärda områden i Sverige från 
exploatering. Länsförbundet och andra intressenter träffades i Olshammar den 22 februari för 
att diskutera det gemensamma arbetet med att skydda Vättern.  
 
Vidare medverkade Länsförbundet genom Henrik Svensson den 12 februari vid en träff som 
Tranåskretsen anordnade om gruvfrågor och Norra Kärr. Information gavs då bland annat om 
hur Länsförbundet och riksföreningen arbetar med gruvfrågan. 
 
Länsförbundet är även med som intressent i vattenrådet för Vättern. 
 
Regionalt kansli 
Riksstyrelsen beslutade under år 2013 att det skulle ges förutsättningar för att ha 10 regionala 
kanslier fördelat över landet. Det förslag på region som diskuterats som omfattade 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län omfattade även länsförbunden i Kalmar, Kronoberg 
och Östergötland. Även Gotlands länsförbund var intresserat av att vara del i regionkansliet 
på något sätt. En styrgrupp bildades med representanter från länsförbunden inom den 
föreslagna regionen. Under år 2014, efter sommaren, lämnade Länsförbundet i Jönköpings län 
tillsammans med de andra berörda länsförbunden in en ansökan om att få bilda regionkansli 
med namnet Region Sydost. Växjö valdes som placering för kansliet. Ansökan beviljades 
under hösten 2014 och ett avtal slöts mellan riksföreningen och berörda länsförbund om 
bildandet av ett regionalt kansli. Därefter följde en rekryteringsprocess för att hitta en 
kansliperson till det nya regionkansliet. Tjänsten erbjöds Hanna Karlsson, med början från 
och med februari 2015. I enlighet med avtalet med riksföreningen ska regionkansliet bland 
annat verka för att stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det regionala 
utbildningsbehovet och erbjuda utbildning. 
 
Gruvgården vid Taberg 
Länsförbundet har efter försäljningen av Gruvgården hösten 2013 under år 2014 flyttat ut det 
material i form av dokument, bilder och skrifter med mera som Länsförbundet förvarat sedan 
många år tillbaka i Gruvgården. Materialet har gåtts igenom. Dokument och gamla handlingar 
av intresse har lämnats in till Folkrörelsearkivet i Jönköping. En del inventarier har sålts. 
Vissa trycksaker och liknande har delats ut till kretsarna. Det som var kvar i Gruvgården i 
början av år 2014 flyttades till Ingaryd för att förvaras där tills vidare. Länsförbundet hade 
därmed flyttat ut från Gruvgården. 
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Osaby 
Föreningen Smålands Natur förvaltar sedan år 1994 Osaby säteri med ansvar för skötsel och 
ekonomi. I föreningen ingår länsförbunden i Jönköping och Kronoberg samt olika kretsar i 
dessa länsförbund. För övrig information om Osaby, se Länsförbundets hemsida. 
Den 10 maj hölls årsstämma vid Osaby för Smålands Natur. Jan-Olof Berlin, Åke Jönsson 
samt Bengt Ohlsson deltog för Länsförbundets räkning. 
 
Under år 2014 har styrelsen för Smålands Natur haft ett antal styrelsemöten. Länsförbundet 
har varit representerat av Albin Enlund (ordinarie ledamot) och Åke Jönsson (suppleant). 
 
Föreningen Rädda Uttern i Småland 
Verksamheten under 2014 har främst inriktats på information och utbildning. Under hösten 
2014 togs beslut om att lägga ned föreningen Rädda Uttern i Småland. Orsakerna till detta var 
glädjande nog framför allt att utterstammen nu visar sig så livskraftig, mer än 2000 individer, 
att den inte längre står på Artdatabankens rödlista över hotade djurarter, där gränsen går vid 
1000 individer. (På 1960- och 70-talet minskade stammen dramatiskt i första hand på grund 
av miljögifter, och som minst uppskattades utterstammen till 500 djur.) En annan bidragande 
orsak till nedläggningen var att de personella resurserna hos länsstyrelserna hade minskat och 
man hade svårt att få tillräckligt med tid för föreningens verksamhet. De medel som finns i 
föreningen ska enligt beslut utnyttjas för analyser av döda uttrar från Småland hos Anna Roos 
på Nordiska Riksmuseet i Stockholm. Om det på sikt sedan skulle dokumenteras att några 
miljögifter visar alarmerande höga nivåer, kan man återuppliva föreningen och återuppta 
verksamheten med bl.a. utbildning, information, analyser av miljögifter och spårkurser. 
 
Viltförvaltningsdelegationen 
Viltförvaltningsdelegationen består av Länsstyrelsens handläggare och representanter för 
naturvård, skogsnäringen, fiske, jordbruk, jakt, näringsliv, turism, polis, friluftsliv samt fem 
landstingspolitiker. Landshövdingen är ordförande. De dominerande frågorna rör älgjakt med 
de nya älgförvaltnings- och älgskötselområdena samt jakttider, men även vildsvins-, lodjurs- 
och inte minst vargfrågor är aktuella. Under 2014 har ökad förekomst av vargobservationer 
lett till mera intensiva diskussioner till exempel om olika sätt att skydda tamboskap samt 
skyddsjaktsfrågor. På remiss från Naturvårdsverket beslutade delegationen efter omröstning 
att ingen vargföryngring önskades i länet. Representanter från turist-, frilufts- och 
naturintresset reserverade sig mot beslutet liksom landshövdingen. 
Exempel på andra frågor som diskuterats är kommunikationspolicy, jaktlagsutredning samt 
ökat samarbete inom södra rovdjursförvaltningsområdet. 
Lisbeth Carlsson, Vaggeryd, är ordinarie representant med Bengt Ohlsson som ersättare. 
Delegationen har under året haft fyra ordinarie möten och rovdjursutskottet, där 
naturvårdsintresset finns representerat, har haft två. 
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Slutord 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län vill uppmuntra och tacka alla som varit 
med i föreningens arbete med att skydda och bevara den biologiska mångfalden och vår 
livsmiljö. Vi hoppas på ett riktigt bra nytt verksamhetsår för oss alla! 
 
Jönköping den 16 april 2015 
 
 
………………………………..  ………………………………. 
Henrik Svensson, ordförande  Anders Aldberg, kassör och vice ordf. 
 
 
………………………………..   ……………………………….. 
Lisbeth Carlsson, sekreterare  Åke Jönsson  
 
 
………………………………..  ……………………………….. 
Albin Enlund    Bengt Ohlsson 
 
 
………………………………..  ……………………………….. 
Inga-Britt Fälth   Märta Svärd 
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Resultaträkning 
 

INTÄKTER 2014 
  

2013 

     
Medlemsavgifter 51 200 

 
Medlemsavgifter 50 810 

Försäljning Skogsboken 0 
 

Försäljning Skogsboken 1 170 

Ränteintäkter 478 
 

Ränteintäkter 1 438 

Försäljning Gruvgården 0 
 

Försäljning Gruvgården 25 000 

Återbetalning försäkring 0 
 

Återbetaln försäkring 16 390 

Övriga intäkter 4 800 
 

Övriga intäkter 0 

Summa intäkter 56 478 
 

Summa intäkter 94 808 

     
KOSTNADER 

    

     
Styrelsekostnader 14 047 

 
Styrelsekostnader 13 327 

Resor, administration 11 643 
 

Resor, administration 17 348 

Länsstämma 11 666 
 

Länsstämma 13 450 

Konferenser 9 974 
 

Konferenser 12 010 

Försäkring Gruvgården 0 
 

Försäkring Gruvgården 16 390 

Medlemsavgifter 925 
 

Medlemsavgifter 1 900 

Skogsboken 0 
 

Skogsboken 1 170 

Övriga kostnader 6 203 
 

Övriga kostnader 5 264 

Summa kostnader 54 458 
 

Summa kostnader 80 859 

     
RESULTAT 2 020 

  
13 949 
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Balansräkning 
 

	   	   	  
Not	  

	  
2014-‐12-‐31	  

	  
2013-‐12-‐31	  

	  
2012-‐12-‐31	  

Anläggningstillgångar	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Fastigheten	  Kåperyd	  1:126	   1	  

	  
0	  

	  
0	  

	  
500.000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Summa	  anläggningstillgångar	  
	   	  

0	  
	  

0	  
	  

500.000	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Omsättningstillgångar	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Plusgiro	  
	   	   	   	  

0	  
	  

0	  
	  

0	  
Swedbank	  Företagskonto	  

	   	  
2.143,05	  

	  
3.801:05	  

	  
5.120:05	  

Swedb.	  Placeringskonto	  
	   	  

203.019,89	  
	  

199.341:62	  
	  

182.903:39	  
Nordea	  Sparkonto	  	  

	   	   	  
0	  

	  
0	  

	  
0	  

Lagerex.	  Skogsboken	  
	  

2	  
	  

0	  
	  

11.810	  
	  

12.980	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Summa	  omsättningstillgångar	  
	   	  

205.162:94	  
	  

	  	  214.952:67	  
	  

201.003:44	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	  
	   	   	  

205.162:94	  
	  

214.952:67	  
	  

701.003:44	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Skulder	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  Deponerat	  kapital	  från	  Anebykretsen	   3	  

	  
7.077:11	  

	  
7.077:11	  

	  
7.077:11	  

Deponerat	  kapital	  från	  Nässjö	  Fältbiol.	   4	  
	  

1.285:50	  
	  

1.285:50	  
	  

1.285:50	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  SUMMA	  SKULDER	  
	   	   	  

8.362:61	  
	  

8.362:61	  
	  

8.362:61	  
SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  

	   	  
196.800:33	  

	  
206.590:06	  

	  
692.640:83	  

SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	  
	   	  

205.162:94	  
	  

214.952:67	  
	  

701.003:44	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Not	  1	  Gruvgården	  i	  Taberg	  som	  ägdes	  av	  Länsförbundet,såld	  2013.	  
	   	   	   	  Eftersom	  Gruvgården	  var	  en	  gåva	  har	  den	  ej	  kostnadsförts.	  

	   	   	   	   	  Not	  2	  Resterande	  ex.	  av	  Skogsboken	  utdelade	  till	  kretsarna.	  
	   	   	   	   	  Not	  3	  Deponerade	  medel	  ingår	  i	  Länsförbundets	  bankmedel	  
	   	   	   	   	  Not	  4	  Deponerade	  medel	  ingår	  i	  Länsförbundets	  bankmedel	  
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Budgetförslag 2015 
 

	  
Budget	  2015	   Utfall	  2014	   Budget	  2014	  

Intäkter	  
	   	   	  Återbäring	  medlemsavgifter	  (1)	   51440	   51200	   51200	  

Försäljning	  av	  Skogsboken	   0	   0	   0	  
Räntor	   200	   478	   1000	  
Taberg	  (inkl.	  försäljn.	  2013)	   0	   2596	   0	  
Övriga	  intäkter	   0	   2204	  

	  
	   	   	   	  Summa	  intäkter	   51640	   56478	   52200	  

	   	   	   	  Kostnader	  
	   	   	  Administration	   11000	   11643	   15000	  

Länsstämman	  	   13000	   11666	   14000	  
Styrelsekostnader	   11000	   14047	   13000	  
Konferenser	   17000	   9974	   1500	  
(Länsordf.	  ,Riks-‐Konferens)	  

	   	  
2000	  

(Kretsordf.konferenser)	  
	   	  

3000	  
(Kostn.ersättn.	  styr.)	  

	   	  
2500	  

Avgifter	  (VVF,	  Smål.Natur)	   425	   925	   2000	  
Gruvgården	  Taberg	   0	   0	   0	  
Handla	  Miljövänligt	   1000	   965	   2000	  
(Övr.konferenser,	  Utbildningar)	  

	   	  
4000	  

Övriga	  	  kostn.	   1000	   6203	  
	  Summa	  kostnader	   54425	   54458	   59000	  

Över-‐underskott	   -‐2785	   2020	   -‐6800	  
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Verksamhetsplan, målsättning för 2015   
 

• Länsförbundet verkar för att uppfylla Svenska Naturskyddsföreningen mål enligt 
fastställda stadgar 

• Länsförbundet håller fortlöpande kontakt med kretsarna, bistår med råd och 
utvecklingsarbete 

• Länsförbundets verksamhet omfattar 6-10 styrelsesammanträden 
• Länsförbundet anordnar minst en kretsordförandekonferens 
• Länsförbundet ger ut Länsbladet minst en gång per år 
• Länsförbundet besvarar remisser från myndigheter och näringsidkare 
• Länsförbundet bevakar miljöbalksärenden och utnyttjar besvärsrätt 
• Länsförbundet representeras i arrangemang som anordnas av SNF centralt 
• Länsförbundet driver och medverkar i regionala arrangemang efter behov 
• Länsförbundet medverkar och stödjer arbetet inom det regionala kansliet 
• Länsförbundet deltar i kommittéer och samarbetsgrupper 
• Länsförbundet deltar i arbetet med Smålands Natur enligt stadgar 
• Länsförbundet medverkar och stödjer arbetet på länsnivå i Handla miljövänligtfrågor 
• Länsförbundet uppdaterar regelbundet aktivitetskalendern på sin hemsida 

http://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se 
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Naturskyddsföreningen 
i Jönköpings län 
 
ÅRSSTÄMMA den 18 april 2015 vid Holmenstugan, Habo  
 

DAGORDNING 
 

1. Stämman öppnas 
2. Deltagarlista och röstlängd fastställs 
3. Frågan om stämman utlysts stadgeenligt 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
6. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
11. Fastställande av verksamhetsplan 
12. Fastställande av budget 
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
14. Val av ordförande i Länsförbundet tillika ordförande i styrelsen 
15. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella fyllnadsval 
16. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 
17. Val av valberedning varav en sammankallande 
18. Ombud till Smålands Naturs stämma 3 maj i Osaby 
19. Revidering av stadgar för Länsförbundet 
20. Motioner 
21. Övriga frågor 
22. Avtackning 
23. Årsstämman avslutas 

 


